
Професионален

сешоар

DryCare

 

2200 W

AC мотор

95 км/ч

 

BHD176/00

Висока ефективност,

стилен дизайн

Сешоарът Philips DryCare Pro AC разполага с професионален AC мотор, който достига

скорост на въздуха до 95 км/ч за бързи и професионални резултати. Лекият сешоар е също

така по-лесен за управление и създава комфортно усещане при сушене.

Красиво оформена прическа

2200 W бърза, висока мощност при сушене

7 мм концентратор за оформяне за идеални резултати

Подхранване с йони за лъскава, гладка коса

Дифузерът за обем увеличава обема за къдрици и небрежни, естествени прически

Мощен променливотоков мотор за бързо сушене

Студена струя, прилив на студен въздух за фиксиране на прическата ви

По-малко увреждане на косата

Температурна настройка ThermoProtect

Лесна употреба

Шест гъвкави настройки за скорост и температура за пълен контрол

Лек



Професионален сешоар BHD176/00

Акценти

Блясък и освежаване

Йонното подхранване има антистатичен ефект при

сушенето. Отрицателно заредените йони освежават

косата и заглаждат кутикула на косъма, за да направят

косата ви по-лъскава и блестяща. Резултатът е гладка,

нехвърчаща коса, която блести прекрасно.

Лек

Професионалният сешоар Philips DryCare има по-лека

и по-компактна конструкция, което го прави по-

удобен за използване. Дръжката има ергономична

конструкция, която я прави лесна за хващане.

Студена въздушна струя

Професионална функция, с която трябва да

разполагате, бутонът Cold Shot осигурява силен

приток студен въздух. Използва се след оформяне на

прическата, за да я фиксира.

AC мотор

Philips DryCare Pro 2200 W е високо ефективен AC

мотор, разработен за професионалния пазар. Той

генерира до 95 км/ч скорост на въздуха за бързи и

ефективни резултати.

Дифузер за обем

Дифузерът за обем разпределя въздушната струя по

косата, усилвайки обема и намалявайки хвърченето

при сушене. За най-добри резултати дръжте

дифузера близо до корените и горната част на

главата. Фино текстурираните зъбци на дифузера ще

добавят обем, максимална плътност и еластичност,

като ще допринесат за оформянето на къдрици.

2200 W мощност

Професионалният сешоар DryCare разполага с бърз,

високо ефективен въздушен поток за 2200 W

професионални резултати при сушене и оформяне.

Настройка на температурата ThermoProtect

Настройката ThermoProtect ви дава оптималната

температура на сушене и допълнителна защита

срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя

получавате най-добрите резултати, като щадите

косата си.

Прецизно управление

Лесно задавайте и управлявайте настройките за

температура и скорост, за да създадете идеалната

прическа. Избирайте между 3 настройки за

температура и 2 настройки за скорост за пълен

контрол и прецизно сушене и оформяне.

7 мм концентратор

7-милиметровият отвор на накрайника концентрира

потока на косата за прецизно оформяне в конкретни

области. Идеалната приставка за сресване по време

на сушене и оформяне.
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Спецификации

Технически данни

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50 – 60 Hz

Мощност: 2200 W

Захранване: 2200 W

Дължина на кабела:

1,8 м

Мотор: AC мотор

Характеристики

Сгъваема дръжка: Не

Студена струя

За две напрежения: Не

Керамично покритие: Не

Подхранване с йони

Халка за окачване

Дифузер

Накрайник/концентратор

Накрайник/концентратор

Брой приставки:

2

Включва калъф за пътуване: Не

Сервиз

2 години гаранция
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